Regulamin szkoleń organizowanych przez EnviroSolutions Sp. z o.o.
obowiązuje od dnia 19 grudnia 2019 r.

§1 Treść regulaminu
1. W Regulaminie szkoleń zostały określone zasady zgłoszenia uczestnictwa i rezygnacji z
uczestnictwa w szkoleniu oraz okresu poszkoleniowego.

§2 Organizator szkoleń
1. Organizatorem szkoleń jest firma EnviroSolutions Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, z
siedzibą: ul. Główna 74, 05-505 Wola Prażmowska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem REGON: 147357107, NIP: 1231288496, KRS: 0000518057.

§3 Oferta szkoleniowa
1. Oferta
organizowanych
szkoleń
znajduje
się
na
stronie:
https://www.envirosolutions.pl/szkolenia-gis.html wraz ze szczegółowymi informacjami
odnośnie szkoleń oraz pozyskania dofinansowań unijnych.
2. EnviroSolutions Sp. z o.o. organizuje również szkolenia dedykowane po dokładnych
uzgodnieniach zakresu szkolenia z Uczestnikiem.

§4 Zgłoszenie do szkolenia
1. Zgłoszenie uczestnictwa szkolenia może odbyć się:
▪ za pomocą konfiguratora szkoleń http://konfiguratorszkolen.envirosolutions.pl/;
▪ telefonicznie +48505944460;
▪ poprzez adres e-mail szkolenia@envirosolutions.pl;
▪ poprzez stronę internetową https://www.envirosolutions.pl/szkolenia-gis.html.
2. Niezależnie od sposobu zgłaszania uczestnictwa, Uczestnik ma możliwość omówienia zakresu
szkolenia z Organizatorem.

§5 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnacja ze szkolenia powinna zostać zgłoszona telefonicznie (+48505944460) lub na adres
e-mail (szkolenia@envirosolutions.pl).
2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż 5 dni przed
rozpoczęciem szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, z wyjątkiem opłat już wniesionych,
niemożliwych do odzyskania.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator
ma prawo obciążyć Uczestnika pełnymi kosztami szkolenia.

§6 Okres po szkoleniu
1. Uczestnik biorący udział w szkoleniu prowadzonym przez Organizatora, dobrowolnie obliguje
się do nieprowadzenia działalności szkoleniowej z tematyki tożsamej lub zbieżnej przez okres
2 lat od momentu ukończenia konkretnego szkolenia.
2. Organizator deklaruje wsparcie techniczne po szkoleniu przez ustalony wcześniej okres.
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§7 Dofinansowanie szkoleń
1. Organizator oferuje bezpłatną pomoc w zakresie:
▪ sprawdzenia czy Uczestnikowi przysługuje możliwość uzyskania dofinansowania ze
środków unijnych;
▪ pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wszystkich niezbędnych
dokumentów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztem w wysokości 1000,00 zł
netto + VAT w przypadku, gdy Uczestnik nie złoży w wymaganym terminie i miejscu wniosku,
o którym mowa w §7 pkt 1.
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